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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลัก

พทุธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ 

2) เพ่ือศกึษาเปรยีบเทยีบการประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนนิชีวติประจ�าวันของประชาชน 

ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา และ 3) เพื่อศึกษา

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน 

ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากตัวอย่าง 164 คน สถิติที่ใช้ 

คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบว่า 1) การ

ประยกุต์ใช้หลักพทุธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภมิู 

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ปรากฏว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ศีล

ข้อท่ี 3 เว้นจากการประพฤติผดิในกาม รองลงมาได้แก่ ศลีข้อที ่2 เว้นจากการลกัทรัพย์ ส่วนด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่

น้อยทีสุ่ด คอื ศลีข้อที ่1 เว้นจากการฆ่าสตัว์ 2) ผลการเปรยีบเทยีบการประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาท

ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนที่

มเีพศ อาย ุและระดับการศกึษาต่างกนั มกีารประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั  

ไม่แตกต่างกนั 3) ข้อเสนอแนะเกีย่วกับการประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั

ของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ล�าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย คือ ผู้น�า

องค์กรต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ควรจัดให้มีการฝึกวิปัสสนากรรมฐานในชุมชน หรือในต�าบล และควรมีการ 

ส่งเสริมให้กินเจ หรือมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ

ค�าส�าคัญ: 1. การประยุกต์ใช้ 2. หลักพุทธปรัชญาเถรวาท 3. การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

1 ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา),	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด.
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ABSTRACT

The objectives of the study were to: 1) make a thorough study on Theravada  

Buddhist philosophies to lead their daily lives, 2) study residents’ application of Theravada 

Buddhist philosophies in their daily lives in Tambon Na Ngam of Roi Et province’s Selaphum 

district and, 3) collect suggestions for their application of them in their daily lives here. The 

sampling group in its authorized area comprised164 community leaders for the qualitative 

research, and 10 individuals of the target group for the qualitative one.The instruments 

used for quantitative data collection was Likert-type questionnaires and the focus group 

form for qualitative data collection. The statistics manipulated for data analyses incorpo-

rated: frequency, percentage, mean, standard, t-test and F-test (One-way ANOVA).

The results of the study were as follows:

1)  Residents’ application of Theravada Buddhist philosophies in their daily lives 

in Tambon Na Ngam of Roi Et province’s Selaphum district was rated ‘high’ in the overall. 

Given a single aspect, three aspects placed in descending order of their means were 3rd 

precept, refraining from sexual misconduct; 2nd precept refraining taking other’s belongings 

without their permission; and 1st precept; refraining from killing animals respectively.

2)  The comparative results of residents’ application of Theravada Buddhist  

philosophies in their daily lives here indicated that variables of their genders, ages and 

educational level showed no differences in their application of those in their daily lives.

3)  Suggestions for their application of them in their daily lives in descending order 

of first three frequencies were recommended. First, organization leaders had to behave 

themselves as good role models. Secondly, there should have practice of meditation in 

communities and village groups. Finally, there should have promotion of having vegetarian 

food for health.

Keywords : 1. Residents’ Application 2. Theravada Buddhist Philosophies 3. Lead Their 

Daily Lives

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

สังคมปัจจุบัน เราจะได้รับข่าวสารจากสื่อต่างๆ ในด้านลบที่สะท้อนปัญหาของสังคม ซึ่งทวีความ

รนุแรงมากขึน้จากอดตีและมแีนวโน้มทีจ่ะทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ในอนาคต ปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้นัน้ มหีลาย

รูปแบบมีความซับซ้อนและรุนแรงที่แตกต่างกัน เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาคอร์รัปชัน ปัญหาสิ่งเสพติด 

ปัญหาการล่วงละเมดิทางเพศ ปัญหาโรคเอดส์ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี ้เกดิจากการอยูร่่วมกนัของสงัคมมนษุย์ 

ซึง่เป็นสภาวการณ์ทีก่ระทบกบัคนส่วนใหญ่ในสงัคม และทกุคนไม่อยากให้มนัเกดิขึน้ แต่ทกุคนต่างกเ็ห็นว่า
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มนัสามารถจะแก้ไขได้ด้วยการกระท�าร่วมกนั ส่วนความซบัซ้อนและรนุแรงของปัญหาต่างๆ นัน้เกดิจากการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว ความไร้ระเบียบของสังคมท่ีนับวันจะมีมากข้ึน (พระพรหมคุณาภรณ์ 

(ป.อ.ปยุตฺโต), 2540, หน้า 2) 

ความเบีย่งเบนของพฤตกิรรมอย่างรนุแรงไปจากบรรทดัฐานของสงัคมดัง้เดมิ เช่น การเปลีย่นจาก

สงัคมชนบทเป็นสังคมเมอืง เปลีย่นจากสงัคมเกษตรกรรมเป็นสงัคมอตุสาหกรรมแล้วพฒันากลายเป็นสงัคม

เทคโนโลยี สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นล�าดับ กอปรกับการเพิ่มขึ้นของประชาการ การอพยพย้ายถิ่น

ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างไร้พรมแดน จนท�าให้การขยายตัวของเมืองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

บรรทัดฐานของสังคมย่อมเปลี่ยนแปลงตามอย่างรวดเร็วเช่นกัน ด้วยสาเหตุหลายประการท่ีส่งผลให้สังคม

ไทยกลายเป็นสังคมที่มีปัญหา เช่น การใช้ความรุนแรง ปัญหาการลักขโมย ปัญหาการเบียดเบียนแย่งชิง

ทรพัย์สนิของกนัและกันปัญหาการล่วงละเมดิทางเพศในรปูแบบต่างๆ ปัญหาการนอกใจคูส่มรส ปัญหาการ

ฉ้อโกงด้วยกลและวธีิการต่างๆ ปัญหาการมัว่สมุเสพสารเสพตดิของคนในสงัคม เหล่านีล้้วนเป็นปัญหาท่ีเพิม่

และทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันจนกลายเป็นปัญหาท่ียากจะแก้ไขได้ ปัญหาท่ีกล่าวถึงนี้ล้วนเป็นปัญหาท่ีเกิด

จากการล่วงละเมิดศีล 5 ซึ่งเป็นหลักจริยธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษยชาติตามหลักการของพระพุทธศาสนา 

ปัญหาต่างๆ จงึเพิม่ขึน้มากมายเป็นล�าดบั ดงัจะเหน็ได้จากตวัเลขการรบัแจ้งและจบักมุคดอีาญา 5 กลุม่ ใน

ปีที่ผ่านมา (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2540, หน้า 35).

อย่างไรก็ตาม สถาบันหลักของทุกสังคมบนโลกใบนี้ที่ท�าหน้าที่ดังกล่าวก็มีสถาบันศาสนาเป็นหนึ่ง

ในสถาบันหลักที่ท�าหน้าที่ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ในสังคมให้สามารถอยู่ในกรอบเดียวกันได้อย่าง

มคีวามสขุ โดยเฉพาะสงัคมไทยซึง่เป็นสงัคมพระพทุธศาสนา สถาบันพระพุทธศาสนา จงึมบีทบาทและหน้าท่ี

โดยตรงที่จะท�าให้คนในสังคมส�านึกในศีลธรรม ดังนั้น สถาบันพระพุทธศาสนาจึงต้องเป็นหนึ่งในกลไกทาง

สังคมที่มีหน้าที่สร้างเสริมส�านึกในศีลธรรม รวมไปถึงอบรมให้คนในสังคมเรียนรู้เข้าใจถึงคุณของการรักษา

และโทษของการละเมิดศีล 5 (ธนิต อยู่โพธิ์, 2540, หน้า 22) การแก้ปัญหาในปัจจุบันนั้น จ�าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องเข้าถงึจติใจของคนในสงัคมให้ได้ทัง้น้ีกเ็นือ่งมาจากปัญหาของสงัคมปัจจบุนัมคีวามซบัซ้อนและรนุแรง

มากขึ้น จากการกระตุ้นโดยสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต วีซีดี ดีวีดี เป็นต้น สื่อต่างๆ ถือได้ว่าเป็น

หนึง่ในปัจจยัทีท่�าให้พฤติกรรมการละเมิดศีลหรือการรกัษาศีล 5 เปลีย่นไป นอกจากนัน้ยงัมปัีจจัยอกีมากมาย

หลายอย่างทีท่�าให้คนในสงัคมมกีารละเมดิศลี 5 ดงันัน้ เราในฐานะของคนรุน่ปัจจบุนัจงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะ

ต้องเรียนรู้ถึงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และต้องหาสาเหตุของปัญหาในสังคมยุคใหม่ว่าอะไรเป็นสาเหตุท�าให้

พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันมีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อท่ีจะเข้าใจถึงปัญหาอย่างแท้จริงและสามารถแก้ไขได้

อย่างตรงจุด (พุทธทาสภิกขุ, 2540, หน้า 14).

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการรักษาศีล 5 อันเป็นศีลระดับพื้นฐานเบื้องต้นเพราะ ศีล 

หมายถึง ความเป็นปกติธรรมชาติ หรือการประพฤติชอบทางกาย วาจา เป็นศีลพื้นฐานที่จะสกัดมิจฉาทิฐิ 

ผู้น�าหรือผู้ปกครองหมู่บ้านมีความส�าคัญ การกระท�าในสิ่งที่ดี เป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน 

และน�าพาท�ากิจกรรมที่สื่อไปในทางที่ดี ทั้งการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม การให้การศึกษาในระบบ

การเรียนการสอนมีความจ�าเป็น รวมถึงการให้การศึกษาทางศีลธรรมที่ต้องเอาจริงเอาจัง ผู้วิจัยจึงมีความ

ปรารถนาที่จะศึกษา การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน 
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เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสรมิเผยแผ่ศลีธรรม ตามแนวพทุธศาสนาให้เกิดมขีึน้ในประชาชนในหมูบ้่าน ต�าบล 

เหตุที่เลือกต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากพื้นที่นี้ไม่ค่อยมีข่าวความ

รุนแรงเหมือนในจังหวัดอื่นๆ ที่ลงตามสื่อต่างๆ ทางด้านการเมืองท้องถิ่น เรื่องการทุจริต ขัดผลประโยชน์ 

หรือที่เกี่ยวกับการละเมิดศีล 5 แต่ก็มีอยู่บ้าง และยังไม่มีผู้ใดท�าการศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้หลักพุทธ

ปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาการประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของประชาชน 

ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวันของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานการวิจัย

1. ประชาชนต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลัก

พุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

2. ประชาชนต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลัก

พุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

3. ประชาชนต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการ

ประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบการประยกุต์ใช้หลกัพุทธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชวีติประจ�าวันของประชาชน 

ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ท�าให้ทราบการเปรียบเทียบการประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชวิีตประจ�าวนั 

ของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา

3.  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวันของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

4. สามารถน�าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ

ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
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5. วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องนี้ รูปแบบที่ใช้คือการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการ

ด�าเนินงานการวิจัย ดังต่อไปนี้

ประชากร ได้แก่ ผู้น�าชุมชนในเขตต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 277 คน 

ก�าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างโดยใช้สตูรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่างจ�านวน 164 คน 

และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถามปลายปิด ผูว้จัิยใช้ลกัษณะค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั โดยใช้หลักของ Rating 

Scale คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด และแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended 

Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และสถิติเชิงอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ ทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวน

ทางเดยีว (One-way ANOVA หรอื F-test โดยใช้การวเิคราะห์ข้อมลูและประมวลผลข้อมลูด้วยคอมพวิเตอร์

6. ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.10 มอีายรุะหว่าง 46 – 56 ปี จ�านวน 63 คน คดิเป็นร้อยละ 38.41 และส�าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา

หรือ ปวช. จ�านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 45.73

2. ผลการวเิคราะห์การประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของ

ประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวจิยัพบว่า พบว่า การประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั

ของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 

ปรากฏว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ศีลข้อที่ 3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม รองลงมาได้แก่ ศีลข้อที่ 

2 เว้นจากการลักทรัพย์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ศีลข้อที่ 1 เว้นจากการฆ่าสัตว์

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้

 1)  ศีลข้อที่ 1 เว้นจากการฆ่าสัตว์ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การให้ความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์” ส่วนข้อที่มีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่ท�าร้ายยุงและแมลงที่มารบกวน”

 2)  ศีลข้อที่ 2 เว้นจากการลักทรัพย์ พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การปรารถนาให้ชุมชนของท่านสงบสุขปราศจากลักขโมย” ส่วน

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ “การไม่ประกอบอาชีพเอารัดเอาเปรียบ”

 3)  ศีลข้อที ่3 เว้นจากการประพฤตผิดิในกาม พบว่า การประยกุต์ใช้หลักพทุธปรชัญาเถรวาท

ในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภมิู จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบั
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มาก ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ข้อ 4 ทีว่่า “การยกย่องให้เกยีรตคิูค่รอง” ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื 

ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่ประพฤติล่วงละเมิดในคู่ครองของผู้อื่น”

 4)  ศีลข้อที่ 4 เว้นจากการพูดปลด พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “การไม่เคยผิดสัญญา หรือไร้สัจจะ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่พูดเท็จ โกหก หลอกลวง”

 5)  ศลีข้อที ่5 เว้นจากการดืม่สรุาและเสพสิง่เสพตดิ พบว่า การประยกุต์ใช้หลักพทุธปรชัญา

เถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่

ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การไม่ข้องเกี่ยวกับสารเสพติด” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่เสพสุราและของมึนเมา”

3. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมติฐานที ่3 ประชาชนทีมี่ระดับการศกึษาต่างกนั มกีารประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาท

ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญา

เถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

7. อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัยการน�าหลักธรรมพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบล อ�าเภอปะค�า จังหวัดบุรีรัมย์ มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตาม

ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของ

ประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน 

ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า คนเราโดย

ท่ัวไปกม็ปีกตคิอืมีศลีประจ�าตัวอยูท่กุคนแล้ว ปกติของคนคอืไม่ฆ่ากนั ไม่เบยีดเบยีนกนั ไม่ลกัขโมยทรพัย์สนิ
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ของกันและกัน ไม่ล่วงละเมิดในคู่ครองของกัน ไม่มักมากในกาเมประเวณี ไม่โกหกหลอกลวงกัน ไม่ท�าให้ 

ผูอ้ืน่เสยีผลประโยชน์ด้วยค�าพดูของคน ไม่หลงลมืสติ ไม่ตดิส่ิงเสพติดมึนเมาให้โทษทกุชนดินีค่อืปกตขิองคน 

หากผู้ใดเป็นคนเหี้ยมโหด ชอบทารุณ ชอบฆ่าคนอื่น ชอบลักขโมยทรัพย์สินของคนอื่น เป็นต้น ผู้นั้นชื่อว่า

ได้ท�าผิดปกติของคนไป คือผิดไปจากคนธรรมดาปกตินั่นเอง ซึ่งการกระท�านั้นแม้ทางบ้านเมืองและสังคม

ตามปกติก็ไม่ยอมรับ ดังนั้นแล้วรักษาปกติของตนนั้น ๆ ไว้ ไม่ให้ล่วงละเมิดปกติของตนโดยการรักษาปกติ

ของกาย ปกตขิองปาก (วาจา) ให้แสดงออกในทางทีถ่กูต้องคลองธรรม ไม่น�าความเดอืดร้อนมาสูต่นเองและ

ผู้อื่นด้วยการล่วงละเมิดปกตินั้นๆ ของตน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลพร อุ่นเจ้าบ้าน ได้ท�าการวิจัย

เรือ่ง ศกึษาพฤตกิรรมการน�าศลี 5 ไปใช้ในชวีติประจ�าวนัของผูบ้รหิารและสมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบล 

ในอ�าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

อ�าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันโดยรวมอยู่ในระดับมาก

 ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ แต่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ศลีข้อที ่3 เว้นจากการประพฤติ

ผิดในกาม ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ศีลข้อนี้ ท่านบัญญัติขึ้นด้วยหวังปลูกความสามัคคี สร้างความเป็น 

ปึกแผ่น ป้องกันความแตกร้าวในหมู่มนุษย์ และท�าให้วางใจกันและกัน ชายกับหญิงแม้ไม่ได้เป็นญาติกัน  

ก็ยังมีความรักใคร่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ด้วยอ�านาจความปฏิพัทธ์ในทางกาม สิกขาบทข้อน้ี แปลว่า  

เว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ค�าว่า “กามทั้งหลาย” ในที่นี้ได้แก่ กิริยาที่รักใคร่กันทางประเวณี 

หมายถึง เมถุน คือ การส้องเสพระหว่างชายหญิง การผิดในกาม หมายถึง การเสพเมถุนกับคนที่ต้องห้าม 

ดังจะกล่าวต่อไป ผู้ใดเสพเมถุนกับคนท่ีต้องห้าม ผู้นั้นท�าผิดประเวณี ศีลข้อนี้ขาด เม่ือเพ่งความประพฤติ 

ไม่ให้ผิดเป็นใหญ่ส�าหรับชายและหญิง ทั้งนี้ประชาชนมีความเข้าใจในศีลข้อนี้เป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของ วศิน อินทสระ ได้กล่าวไว้ว่า การด�าเนินชีวิตเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม เป็นการด�าเนินชีวิตที่

ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ในฐานะต่าง ๆ เช่น เป็นนักปกครอง เป็นผู้บริหารงาน เป็นมิตรกัน  

เป็นเพือ่นร่วมงานกนั การด�าเนินชวีติของผูค้รองเรอืนในส่วนนีต้้องเป็นผูรู้จ้กัประมาณตนเองในการแสดงออก 

มีการปฏิบัติในทางกาย วาจา และใจไปในทางกุศลกรรม เช่น ไม่ตัดรอนชีวิตสัตว์ให้ล่วงไป ไม่ลักขโมย  

ไม่ประพฤติผิดในกาม เป็นต้น

 ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ แต่มค่ีาผลแปลอยูใ่นระดบัมากคอื ศลีข้อที ่1 เว้นจากการฆ่าสตัว์ ที่

เป็นเช่นน้ีอภปิรายผลได้ว่า จากการเลีย้งชพี ประชาชนยงัคงบรโิภคเนือ้สตัว์เป็นอาหาร เช่น กุง้ หอย ป ูปลา 

หมู ไก่ ฯ จึงท�าให้มีการประยุกต์ใช้อยู่ในระดับน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระฐนพลศัก กมโล 

(สมดี) ได้กล่าวว่า การด�าเนินชีวิต หมายถึง ความเป็นไปของชีวิต การประพฤติและปฏิบัติต่อชีวิตในทาง

กาย วาจา และใจ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น หรือต่อความสัมพันธ์กับส่วนอื่น ๆ ที่ชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องผูกพัน

ด้วย

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การยกย่องให้

เกียรตคิูค่รอง” ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า ความรกัเป็นเรือ่งของการให้เกยีรติซึง่กนัและกัน และใส่ใจในความ

รู้สึกของกันและกันตลอดเวลา โดยทั่วไปผู้ชายได้รับการยอมรับจากสังคมให้เป็นผู้น�าครอบครัว ผู้ชายส่วนมาก 

มีความรู้สึกไวหากภรรยากระท�าการใดที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการไม่ให้เกียรติเขา เพราะผู้ชายถือเรื่อง
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ศักดิ์ศรีเป็นเรื่องส�าคัญ ภรรยาที่ฉลาดควรท�าให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกว่าภรรยาให้เกียรติเขา ให้

เขารู้ว่าเขาเป็นคนส�าคัญ และได้รับการยกย่องในฐานะผู้น�า เพราะโดยธรรมชาติแล้ว ผู้ชายจะถือว่าเกียรติ

และศักดิ์ศรีเป็นเรื่องส�าคัญมาก ผู้หญิงจะถือว่าความรักส�าคัญมากกว่าเกียรติยศและศักดิ์ศรี หากภรรยา

ยกย่องและให้เกียรติสามี สามีก็จะตอบสนองด้วยความรักใคร่ ทะนุถนอม และดูแลเอาใจใส่ ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของ รองศาสตราจารย์สงวน สุทธิเลิศอรุณ ที่กล่าวว่า ลักษณะของการด�าเนินชีวิต คนเราเกิดมา 

ต้องมีจุดหมายของตัวเอง เช่น ต้องการจะท�าอะไรท�ามาหากินอย่างไหนท�าอาชีพอะไร จะเรียนก็จะต้อง

ขบคิดว่าจะต้องเรียนแบบไหน จะต้องศึกษาอย่างไรจึงจะประสบผลส�าเร็จมีความมุ่งหวัง มีจุดยืนเป็นของ

ตนเอง เพือ่เพ่ิมพนูทกัษะ และความช�านาญ มนษุย์ทีไ่ด้รบัการศกึษามคีวามรู้แล้วจะเพิม่พูนทกัษะ และความ

ช�านาญให้มีคณุค่า ทีส่อดคล้องกบัความคิดดังทีก่ล่าวมาแล้วพฒันามนษุย์ให้เป็นคนดมีนี�า้ใจแห่งการเสยีสละ 

ใจกว้าง รู้จักให้เกียรติผู้อื่น และช่วยลดความเห็นแก่ตัวของตน เพื่อเพิ่มความมีน�้าใจสูงในตัวมนุษย์ให้มากขึ้น 

ซึ่งจะเป็นผลดีแก่มนุษย์

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การไม่ท�าร้าย

ยุงและแมลงที่มารบกวน” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พื้นที่ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มียุง 

และแมลงจ�านวนมาก ซึง่ไม่สามารถหลกีเลีย่งได้ ส่วนแมลงในพชืไร่นาข้าว มีชาวบ้านบางหมูบ้่านเช่นท่ีต�าบล

นางาม ท�าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท�าไร่ ท�านา ยังคงใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช ฯ ไล่

แมลง จึงท�าให้มีการประยุกต์ใช้ในระดับน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กรมวิชาการ ได้ให้ความ

หมายของเบญจศีลและเบญจธรรมไว้ว่า เบญจศีล คอื ศลี 5 (1) เว้นฆ่าสตัว์ (2) เว้นลกัทรพัย์ (3) เว้นประพฤติ

ผิดในกาม (4) เว้นพูดปด (5) เว้นของเมา

2. ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 1)  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวัน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ศีล 5 เป็นศีลพื้นฐานที่ชาวพุทธไม่ว่าเพศชาย

หรอืหญงิพงึยดึถอืและปฏบิติัตามอย่างเคร่งครดั จึงส่งผลให้ประชาชนทัง้เพศชายและเพศหญงิน�ามาประยกุต์

ใช้ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ วไิลพร อุน่เจ้าบ้าน ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการน�าศลี 

5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอตะพานหิน จังหวัด

พิจติร ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภอตะพานหิน จังหวดัพจิติร

ที่มีเพศ แตกต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน ไม่แตกต่างกัน 

 2)  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวัน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ไม่ว่าอายุจะมากหรือน้อยสามารถน�าศีล 5 ไป

ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้เท่าๆ กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลพร อุ่นเจ้าบ้าน ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 

พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอ

ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภอ

ตะพานหิน จังหวัดพิจิตรที่มีอายุ แตกต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน  

ไม่แตกต่างกัน 
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 3)  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ในปัจจุบันได้มีการเรียนการสอน

วชิาศลีธรรม จงึท�าให้ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มกีารประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาทในการ

ด�าเนินชีวิตไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลพร อุ่นเจ้าบ้าน ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ศึกษา

พฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล ในอ�าเภอ

ตะพานหนิ จงัหวดัพจิิตร ผลการวจัิยว่า ผูบ้รหิารและสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล อ�าเภอตะพานหนิ 

จังหวัดพิจิตรท่ีมี ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการน�าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน  

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

8. ข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน 

ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการค้นพบ (Fact Findings) ดังต่อไปนี้

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1)  ผลการวิจัย พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง

ควรรกัษามาตรฐานน้ีไว้และพฒันาส่งเสรมิให้มกีารประยกุต์ใช้จนถึงระดบัมากทีส่ดุ โดยสนับสนนุปลกูฝังให้

ประชาชนรู้จักรักษาศีล 5 และให้ฝึกฝนปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่และผู้น�าที่ด ี

ต่อไป

 2)  ผลการวิจัย พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด แต่มีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดับมาก คือ ศีลข้อที่ 3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ 

และพัฒนาส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้จนถึงระดับมากที่สุด โดย ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีลข้อที่ 3 เว้น

จากการประพฤติผิดในกาม มาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตให้ได้มากที่สุด เพื่อความถูกต้องของศีลธรรม

 3)  ผลการวิจัย พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แต่มีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดับมากคือ ศีลข้อที่ 1 เว้นจากการฆ่าสัตว์ ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนา 

ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้จนถึงระดับมากที่สุด โดยควรส่งเสริมให้กินเจ หรือมังสวิรัติ เพื่อสุขภาพมากขึ้น 

สร้างสภาพแวดล้อมในที่ท�างาน รับประทานอาหารร่วมกัน โดยท�าอาหารประเภทพืชผัก ผลไม้ ที่ผลิตเอง

ในชุมชนปลอดสารพิษ สุขภาพก็จะดีขึ้นแข็งแรงขึ้น ปลอดจากโรคภัยที่มากับเนื้อสัตว์ ฯ

 4)  ผลการวิจัย พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดับมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การยกย่องให้เกียรติคู่ครอง” ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรแก้ไขปรับปรุง

และพฒันาส่งเสรมิให้มกีารประยกุต์ใช้จนถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยส่งเสรมิให้มกีารการยกย่องให้เกยีรตคิูค่รอง 

ซึง่อกีฝ่ายหน่ึงรูว่้าเป็นคนส�าคญัส�าหรบัคณุ เป็นบคุคลทีม่คีณุค่ามคีวามหมาย คณุเคารพในความเป็นเขาทัง้
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ความคดิ การกระท�าในฐานะบคุคลหนึง่ทีม่ศัีกด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์ และในฐานะคูชี่วิต การให้เกยีรตสิามารถ

กระท�าได้หลายวิธี ทั้งความคิด ความรู้สึก ค�าพูด การกระท�า

 5)  ผลการวิจัย พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ของประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดบัปานกลาง คือ ข้อ 1 ทีว่่า “การไม่ท�าร้ายยงุและแมลงทีม่ารบกวน” ดงันัน้ ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องควรปรบัปรงุ

แก้ไขและพัฒนาส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้จนถึงระดับมากที่สุด โดยส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อป้องกัน 

และไล่แมลง เช่น ผลิตน�้าส้มควันมันไล่แมลง จัดหาอุปกรณ์หลอดไฟเพื่อก�าจัดยุง 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 จากผลการวจัิย เรือ่ง การประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชีวติประจ�าวนัของ

ประชาชน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นส�าคัญที่ควรวิจัยต่อไป คือ

 1) ควรศึกษาเปรียบเทยีบการประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชีวติประจ�าวัน 

ของประชาชนในต�าบล อ�าเภออื่นๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด

 2)  ควรศึกษาเปรียบเทยีบการประยกุต์ใช้หลกัพทุธปรชัญาเถรวาทในการด�าเนนิชีวติประจ�าวัน 

ของประชาชน กับองค์กรอื่นๆ ในต�าบล เช่น องค์การบริหารส่วนต�าบล 

 3)  ควรศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับศีล 5 ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน พร้อมจัดโครงการ

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศีล 5 ให้ทราบถึง องค์ประกอบ อานิสงส์ โทษ และผลกรรมของการละเมิดศีล 5 

ฝึกสอนวิปัสสนากรรมฐานขั้นต้น ให้กับประชาชนในต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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